
  »آئين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي «
  

  فصل اول: كليات  
  

  مقدمه:
يكي از راههاي تعميم و گسترش ورزش، برگزاري مسابقه هاي ورزشي است كه در آن ضمن حمايـت از فعاليـت هـاي    

      امـر آموزشـي ارج نهـاده     پرورشي و مشاركت دانشجويان در رشته هاي مختلف ورزشـي بـه زحمـات مربيـان ورزش و    
مي شود و ورزشكاران دانشجو نيز ارزيابي شده و شناخت ورزشكاران با استعداد به منظور تامين پشتوانه تيمهاي قوي در 
سطح كشور ميسر مي گردد. لذا تدوين ضوابط و مقررات متناسب جهت برقراري رقابت سـالم ضـروري بـوده و مسـابقه     

  شجويان طبق مفاد اين آئين نامه به طرز مطلوبي انجام مي پذيرد. هاي رسمي ورزشي بين دان
  
  تعريف:   

آئين نامه عمومي مسابقه هاي ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي شامل ضوابط و مقرراتي است كه به منظـور  
جاي مسابقه هاي ورزشـي   به» مسابقه«ايجاد نظم در برگزاري مسابقه ها تدوين گرديده است. در اين آئين نامه از واژه 

  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استفاده مي شود.
  

  :1ماده
  مسابقه ها طبق مقررات بين المللي و ضوابط داخلي با رعايت موازيت و شئون اسالمي انجام مي پذيرد. 

  
  :2ماده

ايـن آئـين نامـه     1رابر ماده مسابقه هاي داخلي دانشگاها و موسسات آموزش عالي به تفكيك براي خواهران و برادران ب
  تحت نظارت انجمن هاي ورزشي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم،تحقيقات و فناوري برگزار خواهد شد.  

  
  :3ماده

دانشجوياني كه به منظور شركت در مسابقات جهاني و بين المللي در اردوهاي تداركاتي و انتخابي كه از طرف اداره كل 
دد حضور دارند در صورتيكه اين فعاليتها با امتحانات تـداخل داشـته باشـد معـاونين آموزشـي      تربيت بدني برگزار مي گر

  دانشگاهها همكاريهاي الزم در مورد امتحانات و موجه نمودن غيبتهاي دانشجويان ورزشكار را بعمل مي آورند.  
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  :4ماده
ه بر طبق آئـين نامـه آموزشـي وزارت علـوم،     دانشجوياني مي توانند در مسابقه هاي ورزشي دانشگاهها شركت نمايند ك

  تحقيقات و فناوري دانشجوي رسمي شناخته شده باشند.  
شركت دانشجويان ساير موسسات آموزش عالي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته شده اند با رعايت كليه ضوابط ): 1تبصره

  است. و مقررات و موافقت اداره كل تربيت بدني در مسابقات رسمي بالمانع 
در مسابقه ها بالمانع است. (دانشجويان خارجي كه دوره زبان را  4شركت دانشجويان خارجي با توجه به شرايط ماده  ):2تبصره

  مي گذرانند دانشجو محسوب نخواهند شد).
 ه هـاي اجرايـي  ، جامع علمي كاربردي، فني و حرفه اي، غير انتفاعي و وابسته به دستگامقرر است دانشگاه پيام نور): 3تبصره 

  به مسابقات سراسري دانشگاهها اعزام گردد.  ،پس از انجام مسابقات منطقه اي
  

  :  5ماده
داشتن كارت تحصيلي يا برچسب ثبت نام ترم مربوطه و ارائه معرفي نامه كه به تائيد و امضاء معاون آموزشـي دانشـگاه   

  رسيده جهت شركت در مسابقات داخلي الزامي است.  
شجوياني كه در نيمسال اول فارغ التحصيل مي شوند تا آخر اسفند ماه همان سال و دانشجوياني كـه در  دان): 1تبصره

  تيرماه فارغ التحصيل مي شوند تا اول مهرماه حق شركت در مسابقات را دارند.  
ي بـه  دانشجوياني كه به داليل مشكالت آموزشي و انضباطي از تحصيل منع گرديده يا در مرخصي تحصيل ):2تبصره

  سر
  مي برند حق شركت در مسابقات را ندارند.   

در صورت فقدان و مخدوش بودن كارت دانشجويي معرفي نامه رسمي عكس دار از سوي آموزش دانشگاه ): 3تبصره
  متبوع مالك خواهد بود. 

  
  :6ماده

عتمـد دانشـگاه مربوطـه    دانشجوياني حق شركت در مسابقه ها را دارند كه از نظر سالمت و تندرستي به تائيد پزشـك م 
  رسيده باشند.  

  داشتن كارت بيمه روزشي براي شركت در كليه مسابقات الزامي است.): 1تبصره
  

  :7ماده
  دانشجويان ميهمان مي بايست از دانشگاه محل تحصيل در مسابقات رسمي شركت نمايند.  

دانشـگاه   دانشـجوي تمـام وقـت    دانشجوي ميهمان به شرطي مي تواند در مسسابقه ها شركت نمايد كه): 1تبصره
    باشد.ميزبان 



 ٣

دانشجوياني كه ترم تابستاني را در غير از دانشگاه خود مي گذرانند دانشجوي ميهمـان محسـوب نخواهنـد    ): 2تبصره
  شد. 

در مسابقات رفت وبرگشت كه تا پايان سال تحصيلي ادامه خواهد داشت دانشجويان ميهمان مجاز هسـتند  ): 3تبصره
  ابقات را از دانشگاه مبداء شركت نمايند.  تا ادامه مس

  
  فصل دوم: مقررات و بازيهات و شرايط شركت كنندگان  

  
  :8ماده

در مسابقه هاي قهرماني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور هر دانشجو حق شركت در حداكثر دو رشته ورزشي 
  را دارد. 
ورت المپياد و چند رشته همزمان برگزار گردد، هـر دانشـجو   در صورتيكه مسابقات قهرماني دانشگاهها به ص): 1تبصره

  فقط حق شركت در يك رشته ورزشي را دارد. 
  

  :9ماده 
كليه مربياني كه تيم هاي ورزشي را به نحوي مربيگري مي نمايند بايد واجد شرايط و آگاه به امور ورزشي رشـته مـورد   

  نظر باشند.  
اراي تحصيالت دانشگاههي در رشته تربيت بدني و يا كارت مربيگري معتبر مربيان تيم هاي ورزشي بايد د): 1تبصره 

  باشند.  
  

  :10ماده
سرپرست تيم اعزامي بايد از اعضاء رسمي دانشگاه مربوطه بوده و مسئوليت كامل دانشجويان در طول اردو و مسابقه ها 

  مي باشد.   به عهده وي 
در مسابقاتي كه بصورت متمركز در چند رشته و المپيادهاي ورزشي برگزار مي شـود بايسـتي هـر دانشـگاه      ):1تبصره

  عالوه بر سرپرست هر تيم يك نفر به عنوان سرپرست كل كاروان تعيين و معرفي نمايد.  
  

  :11ماده
  از مسابقه ها را ندارند.  سرپرست و مربي تيم شركت كننده، حق شركت به عنوان ورزشكار و يا قضاوت در آن دوره 

  در هر دوره از مسابقه ها يك فرد نمي تواند مربيگري بيش از يك تيم را عهده دار باشد.  ): 1تبصره
  در هر دوره از مسابقه ها يك فرد نمي تواند سرپرست بيش از يك تيم را عهده دار باشد.  ): 1تبصره

  



 ۴

  :12ماده 
  مقررات و نظم ميادين و اردوهاي ورزشي را رعايت نمايند.  سرپرستان، مربيان و كليه ورزشكاران موظند 

شرح وظايف سرپرستان و مربيان تيم هاي ورزشي طي آئين نامه جداگانه اي تعيين و بـه دانشـگاها ابـالغ    ): 1تبصره
  خواهدشد. 

  
  :  13ماده

به مسئولين ذيـربط مـنعكس   هر گونه پيشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بايستي فقط از طريق سرپرست مربوطه 
  گردد. 

  
  :14ماده

كليه شركت كنندگان در مسابقات بايد ملبس به لباس متحد الشكل باشند، كه بر روي آن نام با نشان دانشگاه مربوطـه  
  مشخص شده باشد.  

  
  :15ماده

نشـگاها الزامـي   براي شـركت در مسـابقات دا   cm  175 × cm 100همراه داشتن پرچم با آرم دانشگاه مربوطه با ابعاد
  است.  

  
  :16ماده

ارائه كارت شركت در مسابقات با فهرست ورزشكاران به سرپرست مسابقه ها الزامي است، در غير اين صورت از شركت 
  ورزشكاران در مسابقه جلوگيري به عمل خواهد آمد. 

  مدت اعتبار كارت فقط براي همان دوره از ميابقات خواهد بود.  ): 1تبصره
يه موارد مربوط به امور فني مسابقات طي آئـين نامـه جداگانـه قبـل از اجـراي هـر مسـابقه تهيـه و بـه          كل ):2تبصره

  دانشگاهها ابالغ خواهد شد. 
  

  فصل سوم: امور مالي  
  

  :17ماده 
دانشگاهها و موسسات اموزش عالي موظند براساس تقويم ارسالي از سوي اداره كل تربيـت بـدني وزارتخانـه اعتبـارات     

  اي شركت در مسابقه هاي سراسري و المپياد را پيش بيني نمايند.  الزم بر
  



 ۵

  :18ماده
آئين نامـه پرداخـت حـق الزحمـه مصـوبه      «حق الزحمه كادر برگزاري مسابقه ها با موافقت اداره كل تربيت بدني طبق 

  پرداخت مي گردد. » شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاهها
  

  قات  فصل چهارم: وظايف ميزبان مساب
  

  :19ماده
محل برگزاري مسابقه ها با توافق اداره كل تربيت بدني وزارتخانه و دانشگاه متقاضي در مدت زمـان مقـرر تعيـين مـي     

  گردد. 
  

  :20ماده
پيش بيني هاي الزم در زمينه امور بهداشتي و درماني براي ورزشكاران و كادر برگزاري مسابقات قهرماني دانشگاههاي 

  كشور:
  نگاه در محل اردوايجاد درما )1
 پيش بيني پزشك و پزشكيار   )2
 تهيه وسايل كمك هاي اوليه و در محل مسابقه )3
 هماهنگي با بيمارستان ها ي مجاور محل مسابقات كه داراي تخصص هاي مختلف باشند.   )4
 پيش بيني وسيله نقليه موتوري و آمبوالنس   )5
 ، دستشويي، حمام، خوابگاه، رستوران و ...)كنترل محل اردو و مسابقه ها از نظر بهداشتي (مكان مسابقه ها )6
 تداركات اماكن و تاسيسات مناسب هر رشته ورزشي   )7
 تامين خوابگاه و تغذيه مناسب با نظر اداره كل تربيت بدني   )8
 تدارك و نشر بولتن، ارسال اخبار مسابقات به رسانه هاي گروهي و ثبت و ضبط آمار شركت كنندگان   )9

 شت عوامل اجرايي و ورزشكاران در ايام برگزاري مسابقه ها  پيش بيني وسايل رفت و برگ )10
 

  فصل پنجم: جوايز و يادبودها
  

  :21ماده
جوايز بايد ارزش معنوي داشته و منطبق با مقررات آماتوريسم باشد. به ورزشكاراني كه در مسابقه هاي انفرادي يا تيمـي  

دانشگاههائيكه مقامهاي اول، دوم و سوم را كسب نمـوده  مقامهاي اول، دوم و سوم را كسب نموده اند حكم، مدال و به 
  اند جام و حكم اهداء مي گردد. 



 ۶

نحوه اعطاء مدال به تيمها و افراد و نحوه محاسبه آنها در هر رشته توسط اداره كل تربيت بدني طـي آئـين   ): 1تبصره
  نامه جداگانه اي تعيين و ابالغ خواهد شد. 

يي كه به تيم هاي شركت كننده اعطاء مي گردد مي بايست در تربيت بدني دانشـگاه  كليه يادبودها و جامها): 2تبصره
  يا موسسه مربوطه ضبط و نگهداري شود. 

  
  :22ماده 

  به سرپرستان و مربيان تيم هاي اول تا سوم حكم اهداء مي شود.  
  

  :23ماده 
حو مقتضي تشويق و قدرداني به عمل خواهد از دانشجوياني كه ركورد قهرماني كشور يا دانشگاهها را بهبود بخشند به ن

  آمد.
ها و موسسـات آمـوزش    تبصره در چهارمين شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاه 20ماده و  24اين آئين نامه در 

  عالي كشور مورد تجديد نظر واقع و جايگزين آئين نامه قبلي قرار گرفت و در تاريخ          به تصويب رسيد و در تاريخ  
  توسط مقام محترم وزارت براي اجرا ابالغ گرديد.

                   


